כ' אב תשס"ט
 10אוגוסט 2009

עיריית ראשון לציון
לשכת מנכ"ל העירייה
המועצה ה14 -

קובץ החלטות מס' 20/09
של ישיבת מועצה מן המנין
שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ב באב התשס"ט12.8.09 ,
)בתום ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' (21/09

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ
ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,ליאל אבן זוהר בן
דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,איתן שלום ,דורון אוזן ,סורין גנות ,שלמה
גרינברג ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,אלי יבלון ,משה יהושע אסף דעבול,
ספי ריבלין ,אסתר הבטם מקונן ,רז קינסטליך ,אבי דנינו ,דוד ראובן ,שלמה
לוי.

חסרים:

אריה כהן – סגן ראה"ע ,אפי משה ,גיל יודפת ,שמעון טרבלסי,
.

נוכחים:

חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה – גזבר העירייה ,אינג'
סימה קושניר – מהנדסת העירייה ,יהודה המאירי – מבקר העירייה ,איתן
דורון – סמנכ"ל כ"א ,ישראל מוטעי – ראש מינהל שפ"ע ,אריאלה ישראלי
– ראש מינהל החינוך ,איתמר לוי– ראש מינהל איה"ס ,דוד אלימלך –
יועץ ראה"ע ,שרונה וייזל – ס' גזבר העירייה ,אלי שוורצברג – מנהל אגף
חוף הים ,טובה סער – מרכזת מועצת העירייה ,עו"ד אופיר ארגמן – יועץ
משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה20:40 :

1

בפתח הישיבה עידכן ראה"ע – מר דב צור את חברי המועצה בדבר:
 .1בחירת מר פרנקו גונן למנכ"ל העירייה החדש .פרנקו גונן בעל רקורד במערכת
האזרחית המוניציפאלית ,תא"ל במילואים ,שימש לאחרונה כיו"ר ועדה ממונה
"מעלה עירון" .יחל את עבודתו בעירייה בתחילת אוקטובר.
הודה למנכ"לית העירייה  -הגב' אהבה לב על עבודתה בכל התקופה ,ציין ,כי הקשר
עמה ימשך.
 .2השלמת מהלך הקמת מינהל החינוך ,עם בחירת מנהלות לאגף חינוך יסודי ואגף
חינוך על יסודי.

הצעות לסדר היום:
.1

של חברת המועצה הגב' הבטם מקונן מתאריך 7.5.09
בנושא :הנצחת יהודי אתיופיה שנפלו בדרכם לארץ.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
התקיימה הצבעה באם לקיים דיון בהצעה לסדר.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( קיום דיון בהצעה לסדר.

התנהל דיון בהצעה לסדר במהלכו הוצע ע"י חבר המועצה  -מר אסף דעבול להקים
ועדת מועצה שתגבש רעיונות להנצחה .חברי הועדה ה"ה:
מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,הבטם מקונן ,ספי ריבלין ,אייל מושיוב ורז קינסטליך.
מרכזת הועדה – סמנכ"ל העירייה גב' חיה ברנפלד.
מחליטים:
.2

מאשרים )פה אחד( הקמת ועדת מועצה כמוצע לעיל

של חבר המועצה  -מר אסף דעבול מתאריך 24.5.09
בנושא :שירותים סניטריים בבתי הספר וגני הילדים בעיר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
השיב להצעה לסדר חבר המועצה  -מר אייל מושיוב ,ציין ,כי נערך סקר בין כל
מוסדות החינוך ואותרו המוסדות בהם התגלו מפגעים ,מתוך הרשימה טופלו כבר 46
אתרים .לבקשת מר אסף דעבול יעביר אליו הרשימה.
לאור התשובה הסיר חבר המועצה מר אסף דעבול את הצעתו לסדר מסדר יום
המועצה.

חבר המועצה – מר אלי יבלון הצטרף לישיבה.

.3

של חברת המועצה  -הגב' הבטם מקונן מתאריך 2.6.09
בנושא :שילוב ואינטגרציה בגני ילדים.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
ענתה להצעה לסדר חברת המועצה ומחזיקת תיק החינוך – עו"ד ליאל אבן זוהר בן
דוד ,ציינה ,כי למרות שהוצע להורים להעביר את ילדיהם לגנים אחרים בהסעות
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הממומנות ע"י העירייה ,סרבו ההורים להעברת הילדים.
ראה"ע – מר דב צור הודיע לחברת המועצה – הגב' הבטם מקונן ,שבמידה ותעביר
אליו רשימת ילדים המוכנים לעבור לגנים אחרים יועברו הילדים מיידית.
חברת המועצה – הגב' הבטם מקונן ציינה ,שכיום ,בניגוד לעבר ,חל שיפור במצב
בגני הילדים כתוצאה מעבודה מרובה שמשקיעה העירייה .ביקשה שילוב המשפחות
בתהליך והציעה את עזרתה בנושא.
לאור המידע שנמסר הסירה הגב' הבטם מקונן את הצעתה לסדר מסדר יום המועצה.

.4

של חבר המועצה  -מר רז קינסטליך מתאריך 19.7.09
בנושא :שעת סגירת פאבים בעיר.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר רז קינסטליך ביקש בהצעתו להקים ועדה לבדיקת שינוי חוק
העזר באשר לשעת סגירת הפאבים בלילה.
חבר המועצה – מר אלי יבלון ביקש להסיר ההצעה לסדר מסדר היום .טען ,כי
הארכת שעות פתיחת הפאבים טומנת בחובה סכנות מעודף אלכוהול .בנוסף מיקום
הפאבים באזורי מגורים גורמת למטרדי חניה ,רעש ונקיון.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה קיום דיון בהצעה לסדר
להלן ההצבעה:
13
בעד-
)ה"ה אלי יבלון ,סורין גנות ומשה יהושע(
3
נגד-
/
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( קיום דיון בהצעה לסדר.
התקיים דיון בסופו הוצע להקים ועדת מועצה שתדון בנושא ותגיש מסקנותיה
למועצה תוך חודשיים.
מ"מ ראה"ע – מר ודים קירפיצוב – יו"ר הועדה
חברי הועדה:
חברי המועצה ה"ה – אייל מושיוב ,דורון אוזן ,סורין גנות ,רז
קינסטליך ,שלמה לוי ואסף דעבול.
להלן ההצבעה:
13
בעד-
/
נגד-
/
נמנע-
חבר המועצה מר משה יהושע לא השתתף בהצבעה.
מחליטים :מאשרים )פה אחד( הקמת ועדת מועצה כמוצע לעיל
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תקציבים בלתי רגילים:
.1

אישור תב"ר בסך  ₪ 130,480לרכישת מכונה חשמלית לשטיפה וקרצוף
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ,₪ 130,480כולל מע"מ ,לרכישת מכונה
חשמלית לשטיפה וקרצוף מסוג  ,fiorentIni ice 42-UTכולל שנתיים אחריות.
המכונה מיועדת לשטיפת וקירצוף המרצפות ברח' זד"ל ,כותר ראשון ,רחבת
היכל התרבות ועוד.
מקור מימון – מלוות מבנקים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.2

מאשרים )פה אחד(

אישור תב"ר בסך  ₪ 913,360לפיתוח  13מגרשים בנווה חוף )רצ(19/170/
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך  ₪ 913,360לפיתוח  13מגרשים בנווה חוף
)רצ.(19/170/
התב"ר כולל :חפירה ,סלילה ,פיתוח ,תאורת רחוב וגינון.
מקור מימון – היטל כבישים

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
מחליטים :
.3

מאשרים )פה אחד(

שינוי מקורות מימון בתב"רים קיימים
המועצה מתבקשת לאשר שינוי מקורות מימון בתב"רים הבאים:
א .תב"ר מס'  149בתוכנית תב"רים  – 2012 – 2009שיפוץ בתי ספר וגני ילדים בכל
רחבי העיר ע"ס .₪ 2,000,000
מקור מימון – במקום קרן נדל"ן יש לשנות למלוות מבנקים.
ב .תב"ר מס'  155בתוכנית תב"רים  – 2012 – 2009שיפוץ בתי כנסת עירוניים או
מרכזיים בכל רחבי העיר ע"ס .₪ 1,500,000
מקור מימון – במקום קרן נדל"ן יש לשנות למלוות מבנקים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מתקציב הפיתוח בו מופיעים התב"רים
המקוריים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
הערה :עותק התב"רים הופץ לעיון חברי המועצה בתאריך .2.8.09
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ענייני עובדים:
מתן היתר לעבודה נוספת – גב' אדרי )לוי( ארנה פורת/אחראית תכנון ופקוח בע"ס
המועצה מתבקשת לאשר מתן היתר לעבודה נוספת לגב' אדרי )לוי( ארנה פורת –
אחראית תכנון ופקוח בע"ס/מינהל איכות הסביבה.
יועצת לניתוחים פלסטיים.
מהות העבודה-
רשת פרופורציה/סניף ראשל"צ.
מקום העבודה -
בין השעות .20:30 – 15:30
תקופת העסקה -
כ ₪ 3,000 -לחודש.
גובה שכר -
הערה :לצורך תיאום מס העובד יגדיר את העירייה כמקור עבודה ראשון.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הבקשה
מחליטים

נושאים
.1

מאשרים )פה אחד(

:
משפטיים:

תיקון תקנון ההתאגדות של החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי
בע"מ
דברי הסבר:
לפי סעיף 27ב' לתקנון התקף של החברה ,משמש ראש העירייה כיו"ר דירקטוריון
החברה מתוקף תפקידו .הדירקטוריון רשאי למנות מ"מ ליו"ר הדירקטוריון ובלבד
שממלא המקום הוא סגן ראה"ע ,למרות שאין הכרח שיהיה חבר דירקטוריון בעצמו.
מוצע ,כי כל חבר מועצה שייבחר לכך ע"י המועצה יוכל לשמש כיו"ר הדירקטוריון,
ובכך תורחבנה סמכויותיו של ראש העירייה לאצול מכוחו לחברי המועצה.
עוד מוצע ,כי כל חבר מועצה יוכל לשמש מ"מ יו"ר הדירקטוריון ,ובלבד שהנו חבר
הדירקטוריון בעצמו .כך יימנע מצב בו סגן ראש עיר ,שאינו בהכרח חבר הדירקטוריון
ואפשר שאינו מעורב במצב החברה ,יוכל לשמש מ"מ יו"ר הדירקטוריון.
לפיכך מתבקשת המועצה לאשר תקנון ההתאגדות של החברה העירונית ראשון לציון
לביטחון וסדר ציבורי בע"מ כדלקמן:
סעיף  27ב' לתקנון יבוטל ובמקומו יבוא:
"דירקטור שהוא חבר מועצת העירייה ישמש כיושב ראש דירקטוריון החברה,
ויהיה חבר בו .מינוי כיושב ראש הדירקטוריון יאושר מראש ע"י מועצת העירייה.
הדירקטוריון רשאי לאשר מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון ,אשר ישמש כיו"ר
בהיעדרו של היו"ר הקבוע ,ולבד שמ"מ יו"ר הדירקטוריון הנו חבר מועצה החבר
בדירקטוריון".
יצויין ,כי תיקון זה בוצע בשאר החברות העירוניות ,למעט מני"ב ,ואושר ע"י משרד
הפנים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד( תיקון סעיף 27ב' בתקנון ההתאגדות של
החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי בע"מ.
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.2

קידוח מי דן תוספת אתרים
המועצה מתבקשת לאשר תוספת אתרים לקידוחי מי דן שייעודם הגנה על מימי
העיר ,בכך שחב' מקורות קודחת ושואבת מים מזוהמים.
מדובר ב 4 -קידוחי ניטור במקומות הבאים:
א .גוש  5418חלקה  20חלק במעוין שורק.
ב .גוש  5419חלקה  16חלק במעוין שורק.
ג .גוש  5419חלקה  19חלק במעוין שורק.
ד .גוש  5419חלקה  11חלק במעוין שורק.
שטח הקידוח הינו פחות מ 1 -מ' אולם בפועל השטח הנמצא בשימוש גדול יותר
לצורכי נגישות ועבודה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .מפה עם מיקום האתרים.
ב .שרטוט ראש הקדוח.
ג .קטוע החלטת מועצה מתאריך .11.12.02
ד .תוספת להסכם בו מופיעים המקומות הנ"ל.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

התקיימה הצבעה "אן בלוק" לסעיפים  4 – 3להלן:
.3

תפיסת מגרש לצורך חנייה – רח' דרובין
המועצה מתבקשת לאשר תפיסת מגרש בבעלות פרטיים רבים ,גוש  3924חלקה 2
)חלק( רחוב דרובין לצורך חנייה ציבורית ללא תמורה ,עפ"י חוק הרשויות המקומיות
תפישת מגרשים לצרכי חניה וגינון.
על חלק מהחלקה בקרבת הגדר הצפונית של בריכת המים תיסלל חנייה ציבורית
חופשית לציבור.

לקראת הישיבה הופצה לעיון החברים מפה עם סימון החניון.
.4

אישור תפיסת מגרש לצורך חניה ,רח' קנר 15 ,13
המועצה מתבקשת לאשר תפיסת מגרש לצורך חנייה ,רח' קנר  ,15 ,13גוש 5035
חלקות  28 ,27בשטח של  2,299מ"ר ,לצורך חניה ציבורית ללא תמורה עפ"י חוק
הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז ,1987 -
המגרש ריק והעירייה תבצע בו פעולות גינון/חניה לרווחת תושבי האיזור.
מאשרים )פה אחד( סעיפים  4 – 3הנ"ל.

מחליטים :

6

.5

הסכמת העירייה להעברת נכסים ציבוריים על שמה
עפ"י מכתב שהתקבל ממשרד השיכון 2 ,מבנים ציבוריים שנבנו על קרקע ציבורית
לצורכי ציבור :בית כנסת בחלקה  ,797גוש  ,3929רח' אלרועי ומועדון לקשיש גוש
 3929חלקה  800באותו הרחוב אמורים להרשם ע"ש העירייה.
החלקות הנ"ל נרשמו ביעודן הציבורי עפ"י תרש"צ  .3/48/3עפ"י סעיף 5ב' לחוק
אפשר לרשמם ע"ש העירייה.
לבית הכנסת ברית שלום יש היתר בניה ונבנה ע"י המתפללים בפיקוח העירייה
והקרקע רשומה ע"ש חברת הימנותא בע"מ )שהיא חברת בת של מינהל מקרקעי
ישראל(.
מועדון לקשיש ,גם הוא ברח' אלרועי בנוי על  3חלקות  799,800ו) 804 -חלק( מתוכו
 799ו 804 -רשומים כבר ע"ש העירייה וחלקה  800רשומה ע"ש חב' הימנותא בע"מ.
למבנה לא נמצא היתר בניה.
לאור פעילות העירייה במקום מתבקשת המועצה לאשר העברת הנכסים הנ"ל על
שמה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

.6

אישור המלצת ועדת הקצאות – עמותת בית כנסת בית מנחם נווה חוף
המועצה מתבקשת לאשר הקצאת קרקע בשטח של כ 500 -מ"ר לעמותת בית כנסת
בית מנחם נווה חוף לבניית בית כנסת אשכנזי בשכונת נווה חוף ,ומרכז תורני
ללימוד לפני התפילות .לטענת העמותה אין בשכונה בית כנסת בנוסח אשכנזי ויש
דרישה מצד התושבים.
העמותה הגישה פרוגרמה בשטח כולל של כ 395 -מ"ר בשתי קומות וכן הערכה
כספית של כ ,₪ 1,168,000 -לא כולל מע"מ.
העמותה הוכיחה יכולת מימון לפיה יש ברשותה כ ₪ 903,000 -המהווים  77%מסך
עלות הבנייה כפי שהוצגה על ידם בפרוגרמה.
ההקצאה עברה פרסום ולא הוגשו התנגדויות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפה עם סימון המגרש המיועד לבנייני
ציבור בשכונה.
מחליטים :

.7

מאשרים )פה אחד(

אשור לרישום הערת אזהרה ,ה"ה מרדכי מרק אוחיון ודורית אוחיון ,גוש 5029
חלקה  ,83רח' המגילה  11שכ' נווה חוף
המועצה מתבקשת לאשר ל -ה"ה מרדכי מרק אוחיון ת.ז 013163605 .ו -דורית אוחיון
ת.ז ,024501090 .רוכשי חלקה  83בגוש ) 5029לשעבר מגרש  ,(104/106רח' המגילה ,11
שכ' נווה חוף ראשון לציון ,לרשום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין עד לסך
של ) ₪ 1,000,000מליון  (₪לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ ,סניף קניון הבאר.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
7

הובא לידיעת חברי המועצה:
תוצאות ההצבעה שנערכה בסבב טלפוני –
מכרז מס'  – 23/09הסעות ילדים בחינוך המיוחד והרגיל /אישור לניהול מו"מ
עם קבלני הסעות
בתאריך  14-16.7.09נערך סבב טלפוני בין חברי המועצה בנושא:
מכרז מס'  – 23/09הסעות ילדים בחינוך המיוחד והרגיל /אישור לניהול מו"מ עם
קבלני הסעות.
להלן תוצאות ההצבעה המהווה החלטת מועצה:
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( ניהול מו"מ עם קבלני הסעות במכרז .23/09

אישורי מועצה:
.1

אישור הקמת ועדת השקעות.
המועצה מתבקשת לאשר הרכב ועדת השקעות כמפורט לעיל:
מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה-
גב' הדס חדד – מנהלת אגף חשבות -
מר גדעון פוזננסקי – כלכלן בכיר -

יו"ר הועדה.
חברת ועדה
חבר ועדה

מר מוטי עג'מי  -סגן ראה"ע -
ד"ר אפי משה – חבר מועצה -
מר מילה ברשף  -חשב החכ"ר -

משקיף
משקיף
משקיף.

גב' יהודית מזרחי – ממונה על תזרים מזומנים והשקעות – רכזת הועדה.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק חוזר מנכ"ל  4/2008באשר למנוי ותפקוד
ועדת השקעות.
מחליטים :

.2

מאשרים )פה אחד(

מנוי ממלא מקום זמני למנהלת ארנונה אגף הכנסות/עמ"ת
המועצה מתבקשת לאשר מינוי מר שלומי קונסטנטין כממלא מקום זמני של עו"ד
יונת דיין ,מנהלת הארנונה אגף הכנסות/עמ"ת – עסקים ,מסחר ותעשיה )לרבות
מלאכה( ,המצויה בימים אלה בחופשת לידה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.3

צירוף חבר מטעם סיעת "רק ראשון" לועדת מסורת
המועצה מתבקשת לאשר צירוף מר אברהם נאווי כחבר בועדת מסורת מטעם סיעת
"רק ראשון".
מחליטים :

.4

מאשרים )פה אחד(

חלופי גברי מטעם סיעת חי בועדות העירייה.
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדות העירייה מטעם סיעת חי כדלקמן:
א .ועדת מסורת
מר ניסים לוזון מתמנה כחבר ועדת מסורת.
ב .ועדה מכינה להנחות במיסים:
גב' לימור המר מתמנה כחברה בועדה מכינה להנחות במיסים במקומו של מר
ניסים לוזון המפסיק חברותו בועדה.

מחליטים
.5

מאשרים )פה אחד(

:

חלופי גברי בועדת ביקורת
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת ביקורת כדלקמן:
חבר המועצה – מר משה יהושע מתמנה כחבר בועדת ביקורת במקומו של חבר
המועצה – מר אייל מושיוב ,המפסיק חברותו בועדה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

נושאים שעלו שלא על סדר היום:
מנוי סגן ראה"ע – מר דוד ביטן כמ"מ חבר המועצה מר משה יהושע בועדת מכרזים
המועצה מתבקשת לאשר מנוי סגן ראה"ע – מר דוד ביטן כמ"מ חבר המועצה – מר
משה יהושע בועדת מכרזים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
חלופי גברי בועדת הנהלה

המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בועדת הנהלה כדלקמן:
חבר המועצה מר אייל מושיוב מתמנה כחבר בועדת הנהלה במקומו של חבר
המועצה –מר משה יהושע המתמנה כמשקיף בועדת הנהלה.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
האצלת סמכויות ראה"ע לחבר ההנהלה – מר אייל מושיוב

המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לחבר
ההנהלה – מר אייל מושיוב לפעול:
בתחום מינהל שפ"ע ,בשיתוף עם ראה"ע – מר דב צור,
בתיק חוף הים.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :
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.6

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך 9.7.09
בנושא :חלוקת יתרת תקציב תמיכות לתנועות הנוער לשנת 2009
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מתאריך  9.7.09בנושא :חלוקת יתרת תקציב תמיכות לתנועות הנוער לשנת .2009

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :
.7

מאשרים )פה אחד(

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך 2.8.09
בנושא :פנייה לשיתוף פעולה בנושא קמחא דפסחא
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות
מתאריך  2.8.09בנושא:פנייה לשיתוף פעולה בנושא קמחא דפסחא.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :
.8

מאשרים )פה אחד(

קריאת שם רחוב  597בכפר אריה בשם "רחוב ראב"ע"
המועצה מתבקשת לאשר המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות וליתן לרחוב מס'
 597בכפר אריה השם רחוב ראב"ע ,ע"ש רבי אלעזר בן עזריה.
ראב"ע היה תנא בדור השלישי ,מגדולי חכמי יבנה ,כהן מיוחס ,בן דורם של רביעקיבא ורבי טרפון ,חי במאה השניה לספירה.
שם הרחוב נקבע בשל סמיכותו לרחובות רבי עקיבא ורבי טרפון ,שהיו מוזכרים
ביחד בהגדה של פסח.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק מפת השטח.
מחליטים :
.9

מאשרים )פה אחד(

אישור המלצת הועדה לקריאת שמות לרחובות
המועצה מתבקשת לאשר המלצות הועדה לקריאת שמות לרחובות מישיבתה מס'
 2/08מתאריך  23.6.08כדלקמן:
א .קריאת רחוב מס'  35בשכ' קריית ראשון בשם "רחוב מיש"ר ע"ש מזרחי ישראל ז"ל
מזרחי ישראל ז"ל נולד בראשון לציון בינואר  ,1917היה חבר מועצה וסגן ראה"ע
בין השנים .1978 – 1960
תרם רבות לאוכלוסיות החלשות.
בתחומי רווחה ודת ,הקמת בתי כנסת ופיתוח העיר.
מבוני היקב ,היה חבר תנועת החרות ויו"ר סניף הליכוד בעיר.
נפטר ב.17.5.2006 -

10

מצ"ב עותק מפת השטח.
ב .קריאת רחוב מס'  5157בנחלת יהודה בשם רחוב" זלצמן אהרון ומנחם ז"ל"
זלצמן אהרון עלה לראשון לציון בשנת  ,1905הבן מנחם נולד בראשל"צ בשנת
.1911
היו ממייסדי נחלת יהודה ,אהרון ייסד את בית הכנסת בנחלת והיה גבאי ראשי
ושליח ציבור.
מנחם היה בעל חנות מזון בכניסה לישוב וסייע רבות למשפחות נזקקות ,שימש גם
גם תצפיתן של "ההגנה" ומפעיל סליקים.
היו אנשים אוהבי הארץ ,חלוצים וחרוצים.
אהרון נפטר ב ,1935 -מנחם ב.1996 -

מצ"ב עותק מפת השטח.
ג .קריאת רחוב מס'  5156בנחלת יהודה בשם רחוב מאיר חובב ז"ל
מאיר חובב ז"ל היה ממייסדי נחלת יהודה ודמות מרכזית בישוב ,נולד בשנת ,1905
עלה מאוקראינה בשנת  1909והתיישב בנחלת יהודה
היה סגן ראש מועצת נחלת יהודה ,ערך ספר על נחלת יהודה בת  ,50כתב מאמרים
במוסף הספרותי של העיתון "דבר – בקורת וחזון.
היה פעיל בהגנה ,איש תרבות ואמנות ,איבד את בנו עמישב במלחמת העצמאות.
נפטר בשנת .1991

מצ"ב עותק מפת השטח.

ד .קריאת רחוב מס'  5166בנחלת יהודה בשם רחוב "חנה ריינגולד ז"ל"
חנה ריינגולד נולדה בפולין ב ,9.1.1911 -עלתה לראשון לציון בשנת .1933
היוותה תשתית תרבותית וחברתית בראשון לציון עוד טרם קום המדינה ,דמות
מפתח בלימוד המחול ,ארגנה בהתנדבות אירועי חגים ומופעים המוניים בעיר,
היתה אחראית יחד עם ד"ר וולשטיין למצעד הפרוטות של "איל"ן" .אירגנה יחד עם
חנה לוין ז"ל – ראה"ע דאז ,מופעים שהכנסותיהם נתרמו לאיל"ן ולוועד למען
החייל.
נפטרה ב.25.10.83 -

מצ"ב עותק מפת השטח.
ה .קריאת רחוב מס'  4331בשכ' רמב"ם בשם רחוב "נחמן פיין ז"ל"
נולד בלטביה בשנת  ,1914עלה לארץ בשנת  ,1934תושב ראשל"צ משנת .1935
בצעירותו היה בין מקימי קבוצות הנוער של בית"ר בריגה ובמוסקבה ,הצטרף
לשורות האצ"ל ,תמך ביאיר שטרן ועזר בהקמת הלח"י.
בין השנים  1944 – 1941היה אסיר הבריטים בכלא מזרע ועכו והוכר כאסיר ציון.
במלחמת העצמאות היה קצין קרבי בחטיבת גבעתי ,לאחר המלחמה שימש כמזכיר
מועצת פועלי ראשל"צ ,שליח משרד החוץ במזרח אסיה ולאחר מכן מזכיר הועד
הפועל של ההסתדרות הכלכלית.
פסל חובב שעבודותיו נתרמו למוסדות ציבור ולאישים ידועים בראשל"צ ,בארץ
ובחו"ל.
התנדב בבית יד לבנים כמרצה בפני תלמידים.
נפטר בשנת .2005

מצ"ב עותק מפת השטח.
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ו .קריאת רחוב מס'  490בשכ' רמב"ם בשם רחוב "זלקינד פאר ז"ל"
זלקינד פאר ז"ל נולד בליטא בשנת  ,1896התיישב בראשל"צ בשנת .1921
חבר המועצה המקומית בראשל"צ בין השנים .1931-1932
בנה את השוק העירוני ב ,1924 -ממיסדי בית הכנסת חב"ד ברח' הכרמל.
חבר בארגון "רוטרי" ו"בני ברית""
בעל החנות הראשונה בעיר של חומרי בניין ,סיפק סחורה לבניית שכונות בעיר.
פעיל בתנועת הציונים הכללים.
נפטר בשנת .1980

מצ"ב עותק מפת השטח.
מאשרים )פה אחד( סעיף  9הנ"ל.

מחליטים :

הובא לידיעת חברי המועצה:
.1

דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2008החברה העירונית לתרבות,
ספורט ונופש בע"מ.

.2

דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 2008החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ.

הישיבה הסתיימה בשעה21:58 :

דב צור
ראש העירייה

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה
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כ"ז אב תשס"ט
 17אוגוסט 2009

להלן קיטוע החלטת מועצה מן המנין מס'  20/09מתאריך  12.8.09בפרק אישורי מועצה:

13

.2

מנוי ממלא מקום למנהלת ארנונה אגף הכנסות/עמ"ת
המועצה מתבקשת לאשר מינוי מר שלומי קונסטנטין כממלא מקום זמני של עו"ד
יונת דיין ,מנהלת הארנונה אגף הכנסות/עמ"ת – עסקים ,מסחר ותעשיה )לרבות
מלאכה( ,המצויה בימים אלה בחופשת לידה.

מאשרים )פה אחד(

מחליטים:
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